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         Winterswijk, juni 2022 
 
Jaaroverzicht MBW  2021 
       
 
 
Bestuur: 
 
De samenstelling van het bestuur was dit jaar als volgt: 
 
voorzitter: Hans Donderwinkel, vice-voorzitter: Arie Hogeslag, secretaris: Erna Woordes, 
penningmeester: Henk te Selle, na de ALV is deze functie overgenomen door  
Henny te Brummelstroete, bestuursleden, Hennie Renskers en  Wim Lobeek. 
Technische Commissie (TC): Arie Hogeslag, Henny te Brummelstroete, Wim Lobeek en 
Henk te Selle (tot ALV 28-10-2021) 
Hennie Renskers is verantwoordelijk voor de Sociëteit. (Onderhoud Oude begraafplaats en 
Boomgaard)  
Verder zitten Hans Donderwinkel, Arie Hogeslag, Henk te Selle, Hennie Renskers en Wim Lobeek  
in het comité Open Monumentendag (OMD); zie verder. 
Hans Donderwinkel zit namens Monumentenbelangen in de Gemeentelijke Adviescommissie 
Cultuur Historie (ACH) en Arie Hogeslag is altijd bij deze vergaderingen aanwezig en is daarom 
benoemd als agenda lid. 
 
Het bestuur kwam in het afgelopen jaar zes keer bijeen voor de bestuursvergadering. 
Ook dit jaar had dat natuurlijk te maken met de Covid 19-pandemie waardoor er weer een 
lockdown was. Normaal gesproken komen we elke 1e donderdag van de maand bij elkaar op de 
maanden januari en augustus na.  
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 28 oktober 2021. Normaal moet dit in juni 
gebeuren maar deze is uitgesteld om dezelfde reden. Hierover later meer. 
 
Algemeen: 
 
Het Baarhuisje zelf, de vaste vergaderlocatie van MBW, wordt goed onderhouden. De buitenkant 
wordt verzorgd door de gemeente. Binnen is onze eigen verantwoordelijkheid. Hier is dit jaar 
niets aan gedaan omdat het er allemaal goed uitziet. Iedereen is vrij om op de eerste zaterdag 
van de maand, als de sociëteit aan het tuinieren is, eens een kijkje te komen nemen. Ook liggen 
hier de tijdschriften die wij ontvangen ter inzage.  
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Verder hebben we natuurlijk onze sociëteit op de eerste zaterdag van de maand. Het onderhoud 
van de begraafplaats en de daarbij behorende boomgaard. Met een aantal enthousiaste 
vrijwilligers en omwonenden is het een prachtig stuk groen midden in het centrum van 
Winterswijk. De machines hebben hun onderhoudsbeurt gehad en voldoen weer optimaal. Ook 
worden de graven in de gaten gehouden en waar nodig gerepareerd. 
Later in het jaar zijn de vrijwilligers in twee ploegen verdeeld. De eerste zaterdag en de derde 
donderdag van de maand is er nu een ploeg actief. Dit ook om de groep wat kleiner te maken en 
het bevalt eigenlijk wel omdat het nu twee keer in de maand onderhouden wordt. Denk daarbij 
aan grasmaaien in de zomer en bladblazen in de herfst. 
 
Een keer per jaar wordt de boomgaard bekeken door het bedrijf Het Olde Ras. Zij snoeien waar 
nodig en plegen onderhoud. Hennie Renskers is hierbij dan aanwezig. 
 
Rudi Spiecker van ’t Gilde verzorgt nu al een aantal jaren een foto-reportage van de 
genomineerden van de Monumentenprijs.  
 
Monumentenprijs 
 
De Monumentenprijs 2020 wordt normaliter uitgereikt op de OMD 2021.  
Dat kon dit jaar echter ook niet plaatsvinden i.v.m. het bekende virus Corona.  
We moesten dus iets bedenken hoe we dit op een andere manier konden laten plaatsvinden. 
  
De genomineerden waren: 
Boerderij Blekkinkhof in Miste, eigenaar de heer en mevrouw Veerkamp 
En 
Theater Astoria in Winterswijk, eigenaar de heer en mevrouw De Vries 
 
Aangezien we dus moesten uitwijken naar een ander tijdstip en locatie hebben we besloten de 
Monumentenprijs uit te reiken op de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober 2021. 
Deze vond plaats bij Theater Astoria aan de Wooldseweg. 
De genomineerden zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Beide families waren aanwezig. 
Wim Lobeek heeft de presentatie gehouden naar aanleiding van de fotoreportage die dus 
gemaakt was door Rudi Spiecker. Het zag er allemaal weer erg verzorgd uit. De uiteindelijke 
winnaar was Theater Astroria. De heer en mevrouw De Vries waren blij verrast en dankbaar dat 
hun liefde voor het pand beloond werd. 
Na de uitreiking is er de nodige aandacht geweest in het Achterhoeks Nieuws en RTV-Slingeland.  
We gaan ervan uit dat de volgende Monumentenprijs weer gewoon op OMD kan worden 
uitgereikt. Dat zal zijn in op de tweede zaterdag van septerber en wel de 10de september  
 
Voorgaande jaren werd de Monumentenprijs o.a. uitgereikt aan Boerderij aan de Guldenweg in 
het Woold van de familie Stermerdink, Scholtenboerderij Hijink, de heer Jansen (Ollie Mölle)  
en de heer Van Ast (Villa de Bloemert). 
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Technische Commissie (TC): 
De technische commissie bestond het kalenderjaar 2021 uit de MBW-bestuursleden  
Henny te Brummelstroete (voorzitter), Arie Hogeslag, Wim Lobeek en Henk te Selle. 
Er is in 2021 gebruik gemaakt van de ‘aanmoedigingspremie’, de mogelijkheid om een kleine 
subsidie te krijgen bij herstel van kleine particuliere monumenten. Er is een schenking gedaan 
aan het verplaatsen van de Vlasoven. 
 
 
Kleine monumenten: 
Op het moment zijn hier geen nieuwe ontwikkelingen. Wel gaan we hier de komende tijd meer 
aandacht aan besteden. Te denken valt aan particulieren verbeteringen aan het huis zoals  
grootonderhoud aan gevels. 
Zoals bekend is het onderhoud van de dorpspomp en het onkruid- en zwerfafvalvrij houden van 
de Mr. Ten Houtenbank ook voor onze rekening. Dit verloopt ook voorspoedig.   
 
 
Begraafplaats Singelweg 
Zoals eerder vermeld houdt een groep vrijwilligers en omwonenden zich al jaren bezig met het 
onderhoud aan de oude Algemene Begraafplaats en de boomgaard. 
Het snoeien van de hagen rondom de boomgaard en de begraafplaats hebben wij op ons 
genomen in samenwerking met ROVA. 
 
Open Monumentendag (OMD) 2021  
Zoals bij de monumentenprijs al vermeld heeft deze dit jaar niet plaats gevonden. 
Onze uitgangspositie was als het Volksfeest niet door kan gaan dan OMD ook niet, aangezien er 
maar 14 dagen tussen zit en gezien de doelgroep. 
 
 
         Secretaris MBW 
         Erna Woordes-Honderslo 


